2 0

FETS I GENT

AVUI, diumenge, 13 de juliol del 1986

Guardó compartit amb un ex-ministre austríac

El Consell d'Europa atorga
el premi dels drets de l'home
a Raúl Alfonsín
Estrasburg. — El Consell d'Europa
va donar a conèixer ahir el nom dels
guanyadors del premi dels drets de
l'home que enguany s'ha atorgat a
Raúl Alfonsín, president de la República Argentina, i a Christian Broda,
ex-ministre austríac de Justícia.
Aquesta és la tercera vegada que es
concedeix el premi dels drets
humans, que va ser creat l'any 1980
pel Consell d'Europa. Segons la
seva normativa, aquest guardó s'adjudica cada tres anys i el jurat el
forma un comitè de ministres dels
vint-i-un països membres del Consell.
L'any 1980 el premi fou per a la
Comissió Internacional de Juristes i
l'any 1983 per a la secció mèdica
d'Amnesty Internacional.
A Raúl Alfonsín se l'ha premiat en
«reconeixement per les seves activitats en la promoció i defensa dels

drets de l'home (...) d'ençà de la restauració de la democràcia». El portaveu del Consell d'Europa que ahir
anuncià aquests premis a Estrasburg ha informat que és previst
lliurar-lo a Alfonsín en una cerimònia,
la data de la qual encara no s'ha concretat. La difícil situació econòmica
que travessa l'Argentina ha obligat al
seu president a restringir les seves
sortides del país.
A Christian Broda se li ha concedit
el premi pel seu treball «d'adaptació
del sistema jurídic austríac a la convenció dels drets de l'home» i per «la
seva actitud intransigent envers la
pena de mort», que ha contribuït a
fer que l'any 1983 fos abolida en els
textos de la convenció. El guardó li
arriba després de la intensa campanya que s'ha desencadenat a
Àustria contra l'actual president,
KurtWalheim, pel seu passat nazi.

Anualment es maltracten a
nens
Espanya uns
Barcelona. — Més de cinquanta mil
nens, menors de quinze anys, són
maltractats anualment a Espanya,
segons un informe de l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona al qual ha tingut accés Efe.
Aquesta xifra presentada a la darrera comissió de govern de l'Ajuntament de Barcelona té un valor molt
relatiu, ja que no hi ha cap estadística sobre aquesta qüestió i el que
s'ha fet en l'informe és extrapolar els
índexs de nens maltractats dels
Estats Units i la Gran Bretanya. Seguint aquest mateix sistema de
càlcul, a Catalunya hi podria haver
prop de vuit mil nens maltractats anualment, dels quals més de dos mil
serien de Barcelona.
El dossier municipal diu que el cas
del nen de Manresa mort per inanició
fa uns mesos no és sinó la punta de
l'iceberg d'un problema latent a la societat catalana i espanyola. Les de-
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núncies presentades àl Tribunal Tutelar de Menors de Barcelona han
augmentat considerablement en els
darrers anys. A la província de Barcelona s'han iniciat per aquest concepte setanta-cinc expedients. Un
altre estudi del doctor Martínez Roig
dóna unes xifres inferiors amb
només seixanta nens maltractats a
Catalunya durant tot l'any passat.
Per nen maltractat s'entén en
aquest informe el que o bé ha sofert
lesions físiques greus, o bé no ha
rebut les atencions necessàries, o
bé ha estat violat o explotat sexualment. No s'inclouen entre
aquests els nens mancats d'atenció,
els que són trets de l'escola o els
que són incitats a cometre actes delictius.
Del problema dels maltractaments,
se n'ha començat a prendre consciència en els països occidental
d'ençà dels anys seixanta.

Mn. FRANCESC TORRENTÓ i MASANA

Eis mossens i els fidels de la parròquia, els seus germans Lluís i Pilar, l'Angeleta Pujol i la comunitat de germanes paüles, els nebots i tots els altres familiars us ho notifiquen perquè l'encomaneu a Déu.
La missa exequial es va celebrar ahir dissabte, (fia 12 de juliol, a tes 6 de la tarda, a l'església de Santa Maria,
i tot seguit va tenir lloc l'enterra ment.
Plaça de Crlst, 6 - 7 , 1 r.
Manlleu, 13 de juliol del 1 9 8 6

El seu fili, José Maria; nores,
Cèlia Ramos i Pilar Carretero;
néts, Cèlia, José Maria, Marta i
Mònica; germans i altres familiars fan saber a llurs amics tan
dolorosa pèrdua, els preguen de
tenir-la present en llurs oracions
i els inviten a la missa exequial
que en sufragi de la seva ànima
se celebrarà dimecres vinent, dia
16, a les 8 del vespré, a l'església
parroquial de la Mare de Déu
dels Àngels (Balmes-València).
Avui, 1986-07-13, p. 20.

Joan Llopis
Gallifa. — Avui es farà la solemne
entronització de la Mare de Déu de
l'Ecologia a l'ermita del castell de
Gallifa, amb l'assistència dels consellers d'Obres Públiques i de Cultura de la Generalitat i d'un delegat
del bisbe de Vic. L'ermita esmentada, que data del segle XI, ha pogut
ser reconstruïda gràcies a la col·laboració de la Generalitat, i la
imatge que hi serà entronitzada
—que també és del segle XI— va
ser trobada per casualitat en una
masia d'Olot, on servia de contrafort a l'encavallada de les golfes.
Mossèn Josep Dalmau, rector de
Gallifa i principal impulsor d'aquesta iniciativa, ens en parla.
Pregunta. Per què heu inventat
aquesta nova advocació de la
Mare de Déu de l'Ecologia?
Resposta. Fa temps que estàvem maldant per la reconstrucció
de l'ermita del castell de Gallifa
—que fins al fjnal del segle XIX va
ser la prarròquia del poble— i, ara,
que finalment hem aconseguit de
refer aquest monument històric i
arquitectònic, hem cregut que la
seva inauguració no podia quedar
restringida a comprovar que s'havien aixecat de nou unes parets i
una teulada en runes. Calia donarhi un nou contigut, d'acord amb
els nostres temps i que fos útil a
les noves generacions, i se'ns va
acudir de dedicar l'ermita reconstruïda a la Mare de Déu sota
una advocació moderna i plena de
sentit.
P. Però, aquesta advocació
nova ha estat aprovada per l'Església?
R. Vam demanar al bisbat de Vic
—del qual depèn la parròquia de
Gallifa— si hi havia cap inconvenient a inventar una nova advocació
per la Mare de Déu i afegir-la a la
lletania de noms poètics i simbòlics
que ja té, i vam sol·licitar de crear
aquest santuari de la Mare de Déu
del Castell de Gallifa sota l'advocació de l'Ecologia. Després d'un
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Que morí a Barcelona
el 14 de juliol del 1979

La seva família prega als seus amics i
coneguts que el recordin cristianament
en llurs oracions.
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va morir cristianament a
Barcelona el passat dia 8

La Mare de Deu de l
nova invocació mariana a Gallifa
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Ha mort a 88 anys, confortat amb els sagraments de l'Església
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intens diàleg, en vam obtenir
l'autorització eclesiàstica. L'argument més convincent va ser que
així podíem batejar aquest fenomen nou del món conemporani, resultat d'una nova concepció de l'univers dins del qual les muntanyes,
els rius, les plantes, els animals i
els homes constituïm un sol conjunt. L'aire, els rius, els boscos, els
animals... són el nostre mantell, el
nostre vestit, el nostre aliment, el
nostre medi vital. Les muntanyes,
les plantes, l'aigua, el sòl, som nosaltres mateixos. Destruint-ho ens*
destruïm nosaltres mateixos, ens
tirem pedres a la nostra pròpia
teulada. Convenia, doncs, integrar
aquest nou univers vital al missatge cristià, i vam creure que la
millor manera era —seguint en
això una llarga tradició cristiana—
vincular tots aquests anhels ecològics a una imatge i una advocació
de Maria, aquesta gran figura simbòlica de la humanitat, ja que va
ser la persona que acumulà més
energia creadora en la seva entranya — «plena de gràcia»— i d'ella
esclatà al bell mig de la història
l'excelsa figura de Jesús de Natzaret. Per això els cristians hem fet
de Maria el temple de la divinitat,
escampat "en forma de milers de
santuaris per tota la superfície de
la Terra.
P. Crec que no us limitareu a organitzar de tant en tant actes de
culte en honor de la Mare de Déu.
R. Nosaltres volem fer d'aquest
recinte, a més d'un santuari dedicat a la Mare de Déu de l'Ecologia,
un espai obert a la poblció de tot
Catalunya, on trobarà un racó de
tranquil·litat, de silenci, de recolliment i d'esplai, contemplant la immensa catifa de verd que constitueixen els boscos que hi ha als
seus peus, amb la muntanya i serralada de Sant Llorenç de Munt
com a fons per la part de ponent i
els cingles del Bertí pel nord, i un
passadís entre turons que obre
l'horitzó del Vallès oriental per

t

l'est. A fi que aquest recinte tingui
vida, els diversos grups ecològics,
entitats, pobles, etc. que hi vulguin
fer un encontre de reflexió hi
podran dur la seva llàntia votiva.
Però aquí seran contituïdes per la
«plantada d'un arbre del país», dedicat a un personatge català, primordialment del segle XX. Aquests
arbres esdevindran la corona simbòlica i viva de l'ofrena de tot el
poble català a la puresa i a la fertilitat. Perquè la Mare de Déu és
símbol de la puresa i de la més
gran fertilitat en infantar Jesús de
Natzaret, el Crist còsmic, que
venia a coronar l'obra de la creació. Sols la virginitat real és fecunda
i creadora. Sols una naturalesa
verge pot esdevenir aquest «món
nou», aquesta «nova terra» i
aquest «home nou» que és desitjat,
esperat i aspirat per la humanitat
sencera.
P. Heu pensat alguna cosa concreta perquè l'ermita del castell de
Gallifa sigui un punt d'atracció per
als ecologistes?
R. Dins el recinte volem que s'aclimatin i visquin lliurement
daines, esquirols i altres animals,
com a components d'aquesta
natura que volem conservar verge
perquè sigui fèrtil. Animals que
han de ser «amics» de l'home, i
aquest, amic dels animals, en comptes de ser-ne el més cruel destructor. El recinte tindrà racons
per a contemplar el paisàtge,
bancs per a poder descansar, inscripcions que convidaran a la reflexió i suggeriran amor i respecte
a la naturalesa. I serà lloc d'encontre i de debat dels grups ecològics i simpatitzaznts; lloc d'acampada dels escoltes i dels centres
excursionstes: zona de visita i de
relaxament del turisme interior
dels caps de setmana. En fi, tot
allò que pugui crear l'entorn d'un
santuari dedicat a l'ecologia. I de
tot això, la Mare de Déu del castell
de Gallifa en serà el símbol i l'alè
protector.

JAUME SEVILLANO i BORBONET
Ha mort, a 58 anys d'edat, confortat amb els
auxilis espirituals, el dia 12 de juliol del 1986.

Els seus afligits: esposa, Magda Bustins i Nadaula; filles, Magda i Mireia i Josep Samaranch;
pare, Jaume; germà, Francesc; cunyats, nebots, família tota i la raó social Drogueria Sevillano,
de Badalona, fan saber a llurs amics i coneguts tan sentida pèrdua. L'enterrament serà
dilluns, dia 14 de juliol, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Badalona.
Casa mortuòria: IMSF, C/ Sancho de Àvila.
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JOAN RUBÍ i JACOMET

ENRIC MASSÓ i URGELLES

Ha mort, a l'edat de 70 anys,
confortat amb els auxilis espirituals

ha mort a Barcelona, confortat amb els sants sagraments i la
benedicció apostòlica, el dia 12 de juliol del 1986
ACS
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Els seus resignats: esposa, Carme Boada; filles, Mercè-Montserrat i Maria del
Pilar; gendre, Josep-Ramon Suàrez; néts, Bernat Roig, i Samuel i Benjamí
Suàrez; germà, Josep; cunyats, nebots, cosins i família tota ho fan saber a llurs
amics i coneguts i els preguen que el vulguin tenir present en llurs oracions. La
cerimònia fúnebre tindrà lloc demà dilluns, a les deu, a l'església parroquial de
Sant Pere, on pregarem pel bé de la seva ànima, i tot seguit es conduirà el cadàver a la seva darrera estada.
Terrassa, 13 de juliol del 1986

NO S'ACOMIADA EL DOL
Domicili del finat: Creu Gran, 60

t

3r. aniversari

ENRIQUETA
RICART I PUJOL
Els teus fills i néts
sempre et recorden.

Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

Els seus afligits: esposa, Maria Concepció Ferrer Massó; filles, Margarida
i Montserrat; cunyats, cosins, nebots, el jove Víctor Pallas i família tota ho
fan saber a llurs amics i coneguts i els preguen la caritat de voler-lo tenir
present en llurs oracions. L'enterrament serà avui, dia 13, a les 11 del
matí, a l'església parroquial de Santa Agnès, on se celebrarà la cerimònia
religiosa per l'etern repòs de la seva ànima. A continuació es traslladarà
el difunt al cementiri del Sud-oest.
NO S'HI INVITA PARTICULARMENT
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MARIA DE LA RIERA BOU i CABRÉ
Ha mort cristianament a Barcelona el dia 1 2 de juliol del 1986,
acompanyada de tota la seva família

L'enterrament serà dilluns, a 2 / 4 de 12 del matí, a la parròquia de la Concepció.

